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Det här klarar ABUS KeyGarage 707:
Plats för sju nycklar eller fyra kredit- eller passerkort.
Vill du ge olika grupper av personer som t.ex. hantverkare, lokalvårdare, servicepersonal eller semestergäster smidig
access till nycklar, kod-/passerkort eller andra små värdeföremål som t.ex. USB-minnen? Då kan KeyGarage 707 vara
ett bra val. Det robusta aluminiumhöljet skyddar nycklar och kodkort från obehöriga. Det räcker att ge behöriga den
individuellt definierade sifferkoden. Ändras personkretsen, så går det att ändra koden snabbt och smidigt. ABUS
KeyGarage™ 707 väggmonteras. En annan smidig sak är den självhäftande nyckelkroken som går att fästa på enskilda
nycklar, om det behövs. Access sker med fyrsiffrig sifferkod som ställs in med kodhjulen.

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•
•

Stort, stabilt metallhus
Lucka av tryckgjuten zink
Uttagbar nyckelkrok för mer komfort vid förvaring av nycklar
Plan innermekanism för ännu mer förvaringsutrymme
4-siffrig kod som kan väljas fritt
Plats för upp till sju nycklar
Lysdioderna lyser ca 30 sekunder
Lätt utbytbara, vanliga knappcellsbatterier (CR2032), livslängd vid normalanvändning (1x/dag) ca 2 år

Funktion och användning
•

För säker förvaring av nycklar och små värdesaker för behöriga personer
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•
•
•
•

Snabb och smidig åtkomst för många olika användare (t.ex. hantverkare, servicepersonal, sommargäster,
biluthyrning, flerfamiljshus)
De som ska ha tillgång till nycklarna behöver bara veta vad koden är
För väggmontering inomhus eller i ett skyddat område utomhus
Förvaring av hela nyckelserier tack vare det stora innerfacket

Technical Data - Nyckelgarage 707
Bredd a
Djup e
Finish
Höjd f
Plats för antal kodkort
Plats för antal nycklar
Samma nyckel
Vikt
EAN

88 mm
39 mm
black/silver
120 mm
4
7
Nei
502 g
400331868564
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